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D.08.02.02 UŁO�ENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI  BETONOWEJ 

1.   WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót zwi�zanych z przebudow�  mostu przez  rz. Czarna Ha�cza w m. Podwysokie 

Jeleniewskie  w ci�gu drogi gminnej Podwysokie  Jeleniewskie - Malesowizna  .  

1.2.      Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
uło�eniem nawierzchni kostki betonowej o gr. 8 cm.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metod� wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł�czonych ze 
sob� trwale w fazie produkcji.  
Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2.   MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne  wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

2.2.  Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1.  Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion� jednostk�. 

2.2.2.   Wygl�d zewn�trzny 

Struktura wyrobu powinna by� zwarta, bez rys, p�kni��, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna by� równa i szorstka, a kraw�dzie kostek równe i proste, 
wkl��ni�cia nie powinny przekracza� 2 mm dla kostek o grubo�ci ≤ 80 mm. 

2.2.3.  Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si� betonow� kostk� brukow� o grubo�ci 60 mm. 
Kostki o takiej grubo�ci s� produkowane w kraju. 
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Tolerancje wymiarowe wynosz�: 
- na długo�ci  ± 3 mm, 
- na szeroko�ci  ± 3 mm, 
- na grubo�ci  ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
br�zowy. 

2.2.4.  Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mie� cechy fizykomechaniczne okre�lone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. Cechy Warto�� 
1 Wytrzymało�� na �ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) �rednia z sze�ciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasi�kliwo�� wod� wg PN-B-06250 [2], %, nie wi�cej ni� 5 
3 Odporno�� na zamra�anie, po 50 cyklach zamra�ania, wg PN-B-

06250 [2]: 
a) p�kni�cia próbki 
b) strata masy, %, nie wi�cej ni� 
c) obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do 
wytrzymało�ci próbek nie zamra�anych, %, nie wi�cej ni� 

 
 
brak 
5 
 
20 

4 �cieralno�� na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
wi�cej ni� 

4 

2.3.  Materiały do produkcji betonowych kostek  

2.3.1.  Cement 

Do produkcji kostki brukowej nale�y stosowa� cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie 
ni�szej ni� „32,5”. Zaleca si� stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiada� wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.   Kruszywo do betonu 

Nale�y stosowa� kruszywa mineralne  odpowiadaj�ce wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno by� ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy zało�onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3.  Woda 

Woda powinna by� odmiany „1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4.  Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje si� dodatki w postaci plastyfikatorów                                  
i barwników, zgodnie z recept� laboratoryjn�. 
Plastyfikatory zapewniaj� gotowym wyrobom wi�ksz� wytrzymało��, mniejsz� nasi�kliwo�� i 
wi�ksz� odporno�� na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewni� kostce trwałe wybarwienie. Powinny to by� barwniki 
nieorganiczne. 
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3.    SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si� r�cznie. 
Je�li powierzchnie s� du�e, a kostki brukowe maj� jednolity kształt i kolor, mo�na stosowa� 
mechaniczne urz�dzenia układaj�ce. Urz�dzenie składa si� z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uło�enia.  
Do zag�szczenia nawierzchni stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z tworzywa sztucznego. 

4.   TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2.  Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane s� warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymało�ci betonu min. 0,7 wytrzymało�ci projektowanej, kostki przewo�one s� 
na stanowisko, gdzie specjalne urz�dzenie pakuje je w foli� i spina ta�m� stalow�, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe mo�na równie� przewozi� samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podło�u powinno by� wyprofilowane zgodnie z projektowanymi  
spadkami podłu�nymi i poprzecznymi. Wska�nik zag�szczenia koryta nie powinien by� 
mniejszy ni� 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Je�eli dokumentacja projektowa nie okre�la inaczej, to nawierzchni� chodnika z kostki 
brukowej mo�na wykonywa� bezpo�rednio na podło�u z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] 
w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3.  Podsypka 

Na podsypk� nale�y stosowa� piasek odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubo�� podsypki po zag�szczeniu powinna zawiera� si� w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna by� zwil�ona wod�, zag�szczona i wyprofilowana. 

5.4.  Układanie chodnika z betonowych kostek  

Z uwagi na ró�norodno�� kształtów i kolorów produkowanych kostek, mo�liwe jest uło�enie 
dowolnego wzoru - wcze�niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Kostk� układa si� na podsypce lub podło�u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi�dzy 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostk� nale�y układa� ok. 1,5 cm wy�ej od projektowanej 
niwelety chodnika, gdy� w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag�szczeniu. 
Po uło�eniu kostki, szczeliny nale�y wypełni� piaskiem, a nast�pnie zamie�� powierzchni� 
uło�onych kostek przy u�yciu szczotek r�cznych lub mechanicznych i przyst�pi� do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania uło�onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i jednocze�nie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zag�szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u�ywa� walca. 
Po ubiciu nawierzchni nale�y uzupełni� szczeliny materiałem do wypełnienia i zamie�� 
nawierzchni�. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga piel�gnacji - mo�e by� 
zaraz oddany do u�ytkowania. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

6.2.  Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi�, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobat� techniczn�. 
Pozostałe wymagania okre�lono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej”. 

6.3.  Badania w czasie robót 

6.3.1.  Sprawdzenie podło�a 

Sprawdzenie podło�a polega na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 
Dopuszczalne tolerancje wynosz� dla: 
- gł�boko�ci koryta:           ± 1 cm,  
- szeroko�ci koryta:    ± 5 cm. 

6.3.2.  Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłu�nych polega na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz pkt 5.3 
niniejszej ST.  

6.3.3.  Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami pkt 5.5 
niniejszej ST: 
- sprawdzenie prawidłowo�ci ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowo�ci wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyj�ty dese� (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.   Sprawdzenie równo�ci chodnika 
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Sprawdzenie równo�ci nawierzchni przeprowadza� nale�y łat� co najmniej 3 razy uło�onego 
chodnika i w miejscach w�tpliwych. Dopuszczalny prze�wit pod łat� 4 m nie powinien 
przekracza�: 1,0 cm. 

6.4.2.  Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa� nale�y szablonem z poziomic�, co najmniej 
3 razy i w miejscach w�tpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu 
wynosz� ± 0,3%. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z  kostki 
betonowej. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne  ustalenia  dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie podsypki, 
- uło�enie kostki brukowej wraz z zag�szczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie �cieralno�ci na tarczy Boehmego. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania 
   i ocena zgodno�ci. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego. 


